
18:41 الدقيقة  إلى4a كشريط مكرر الشريط هذا
كأنهككا صككارت البسككاتين هككذا كككانت لما العلماء قال لكن بساتين المراد 

بسككيطة يعنككي بآيككة هي ما وبستان بستان كان لو معلوم ول واحد بستان
الككوادي وشمال الوادي يمين على ببعض بعضها متصل بساتين لكنها هذه
عككن واحدة جنة كأنها واحدة كأنها صارت ببعض بعضها متصلة كانت فلما

ممممق ا تعككالى الله قال الفوائد  طيب الشمال عن واحدة وجنة اليمين لل لف  ))
لنق ا يي لض هه لق يي لل لت لع يو لم يل :  الفوائد ذكر مبتدى هذا آخره ) إلى) ا

لل الية هذه فوائد من فككإن ملكككه عظككم وإن حي كل غاية الموت أن : أو
لا الملوك أعظم من كان سليمان الموت من ملكه ينقذه لم ذلك ومع ملك

ممق ا لقوله الله إلى كلها المور أن ومنها لل لف لنق ا ((  يي لض هه لق يي لل لت لع يو لم يل ) .) ا
لن والكمككال والجلل بالعظمككة موصوف وتعالى سبحانه الله : أن ومنها
كلمككة إخواني يا أرجو أنا كلمة لن للتعظيم ولكنها للتعدد ) ليست) (( نق ا
فتعيككن ممتنع هنا والتعدد التعظيم على وإما التعدد على إما ) تدل) (( نق ا

. للتعظيم يكون أن
لا يفعل قد الحقير الشيء : أن ومنها لا شيئ لا عظيم (( قككوله من يؤخذ كبير

يم لمق ا هه مل لل ى لد هه لع هت يو مل لم هة هإ مب هض لدا ير ل
ل سككنة بككه اقتضككت شككيء ) وهذا) ا

لا يكون قد الشيء أن وجل عز الله عظيككم أمككر عليككه يككترتب لكككن حقيككر
لا ؟ كذلك أليس الغراب بدللة إل موتانا نقبر كيف نعرف ل الن فنحن أيض
لا النحل صنيع من عرفت الجميلة الفخمة الهندسية المباني جميع كل أيض

اللككه بمخلوقككات يشككبهونها تجككدها الناس يحدثها التي اللت من حدث ما
تكككون قككد الحقيككرة الشككياء أن نعككرف بهككذا وغيرها كالطائرات وجل عز

. خطيرة أمور عليها يترتب وقد عظيمة فائدة للنسان مفيدة
يم لمق ا((  لقككوله جككائزة المعلوم سببه إلى الشيء إضافة : أن ومنها ههمم مل لد
لل ى هه لع هت يو مل لم هة هإ مب هض لدا ير ل

ل أن مككع الرض دابككة إلككى الدللة ) فأضاف) ا
ل ؟ سككليمان مككوت علككى الجككن تدل أن لجل العصا أكلت هي هل الدابة
لا المعلوم سببه إلى الشيء فإضافة سبب لكنها لا أو شرع لا حس نعككم جائز
لل الجللككة لفككظ فيهككا يككذكر لككم وإن حتى لهلكككت فلن لككول قلككت إذا فمث

السككبب هككذا أن تعتقككد لككم إذا جائز فهذا أنقذك الذي هو فلن أن وصحيح
لا الله مع سببه إلى الشيء تضيف أن والممنوع الوحيد الفاعل هو مقرونكك

ول الشككرع مككن ل سككببيته معلككوم غيككر سبب إلى الشيء تضيف أو بالواو
. والتخييلت الوهام باب من يكون هذا لن الحس من

دام ما نعم أي ؟ ل ول الرض دابة من التحذير أو : الحذر الية فوائد ومن
أفسككدت إنسككان مككن وكم منها فاحذر الشياء هذه وتأكل الخشاب تأكل
لا تساوي التي القيمة مكتبته الرض دابة عليه لا شككيئ ل انتبهككوا ولهككذا كككثير
. طيب كتبكم عليكم الرض تأكل
يقم لم من إلى الشيء إضافة أو الفعل : إضافة الكريمة الية فوائد ومن

ممق ا((  لقوله باختياره به لل مر لف هت لخ لن مي لب نن لت هج يل إلككى يضاف قد ) فالخرور) ا
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المككاء خككر فتقككول اختيككار بغيككر الفاعككل إلككى يضاف وقد بالختيار الفاعل
لا خككر وتقول نر اوا (( وجككل عككز اللككه وقككال ميتكك ددا لخ مج ]58)[مريككم:) هسمم

لن نر او هخ لي ل او هن ((  لقق ا يذ لل لن هل هكو يب . اختيار بل هذا]109)[السراء:) لي
ذلككك علككى والدللككة الغيب يعلمون ل الجن : أن الكريمة الية فوائد ومن

يو((  واضحة هنوا لل لن لكق ا همو لل يع لب لي يي لغ يل هثوا لمق ا ا هب هب هف ي لل لذا لعمم يل هن ا ههيمم هم يل ا
(. (

معناهككا الفائككدة وهككذه برهانيككة أدلككة الواقعككة الحسككية المككور : أن ومنها
الغيككب يعلمككون ل كونهم على استدل الله لن الحسية بالمور الستدلل

تسككتدل أن فلككك الشككاقة العمككال من يعملونه ما في معذبين بقوا بأنهم
. طيب معروف شيء وهذا المحسوسة بالمور المعقولة المور على
) وهككو) الجممن (( تبينت لقككوله عقككول ذو الجككن : أن اليككة فوائد ومن

لل أعطكاهم تعككالى اللككه بكأن كذلك دينهككم مصكالح إلكى بهكا يهتكدون عقككو
. ودنياهم

لا الشاقة العمال : تسمية ومنها هثوا لمق ا((  لقوله عذاب هب هب هف ي لل لذا لع يل )) ا
يشكاء مكا لكه يعملككون يجعلهككم لكم والسككلم الصككلة عليه سليمان أن مع

ليككس مككا على يطلق قد العذاب أن نعرف وبهذا تكليف ولكنه لهم عقوبة
مممن قطعممة السممفر ( إن وسككلم عليه الله صلى قوله في كما بعقوبة

 .) العذاب
يد تعالى وقوله  لق لل لن ((  إإ لكق ا لب لس يم هف ي هل هه هن لك يس دليل فيها آخره ) إلى) لم

لا المخاطب يكن لم وإن الهامة المور في التأكيد استعمال على أو منكككر
لا يد قوله في القصة هذه تأكيد من تؤخذ متردد لق لل لن ((  إإ لكممق ا لب لسمم ) لن) هل
مخاطبكة فكي ويحسكن الممككن مخاطبكة فكي يجب إنما نعلم كما التأكيد

عنككد المعككروف هككو هككذا ذلك عدا فيما البلغة خلف على ويكون المتردد
ا بتأمكل ولككن البلغكة علماء المكور أن نجكد الكريكم القكرآن فكي ورد م
تعككالى اللككه أن نجككد فيهككا يككتردد أو ينكرهككا ل مككن بها خوطب وإن الهامة
. وغيرها القصة هذه في كما يؤكدها

وحكمتككه قككدرة على الدالة العظيمة الية : هذه الكريمة الية فوائد ومن
وبسكاتينهم ديكارهم فكي منعمكون أنهككم العمكوم سبيل على قصتهم وهي

مككن آية فيها عبرة ففيها الحال انقلبت أعرضوا فلما ذلك وغير وقصورهم
عككز اللككه عصككى لمككن عبرة يعني آية الله قدرة على دالة آية كثيرة وجوه
تجككد اليككة لهككذه فبالتأمككل اللككه حكمة على أية الله أطاع لمن عبرة وجل
لا فيها لا أصناف دالة آية قلنا اليات هذه شرحنا الن طيب اليات من وأنواع
ل بككأخرى أبدلها ثم العظيمة البساتين هذه لهم خلق حيث الله قدرة على

أعطككاهم حيككث وجككل عككز حكمتككه علككى ؟ إيش على دالة بشيء تساويها
أعرضككوا حيككن إيككاه وسككلبهم اللككه علككى مقبليككن كككانوا حيككن الخيككر ذلككك

فيهككا فككإن المعاصككي أهككل مككن للمعتككبرين آيككة  ، طككاعته عن واستكبروا
لا للطائعين آية ، معاصيهم بسبب عليهم الله نعمة تزول أن من لهم تحذير
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تككدور اللككه نعمككة فككإن اللككه طاعككة علككى داموا ما بأنهم بها يعتبرون حيث
. آية كونها من أوجه أربعة هذه عليهم
واسككع وجككه علككى أكلهككا تككؤتي الجنات هذه : أن الكريمة الية فوائد ومن

هلوا(( لقوله ين هك هق هم يز يم هر هك بب ) .) لر
هر اوا((  لقوله وتعالى سبحانه لله الشكر : وجوب فوائدها ومن هك يش هه ل اوا لل

لل واجب ) والشكر) لا واجب هو كما عق فاليات الشرعي وجوبه أما شرع
كل أن يقتضي الصريح العقل فلن العقلي وجوبه وأما كثيرة به المر في
يشكككر ل النككاس يشكككر ل ومككن ذلككك على تشكره فإنك إليك أحسن من
مككن يسككدى مككا إنسككان إليك يسدي الخطأ من أنه يرى أحد كل يعني الله

الكواجب وأن خطككأ هكذا أن يعكرف كل بشكره تقوم ول له تتنكر ثم الخير
. تشكر أن

(( لقوله وخبيث طيب إلى تنقسم الله بلد : أن الكريمة الية فوائد ومن
ةة لد يل ةة لب لب بي أو الرض طيككب هككو هككل البلككدة هذه في الطيب نوع ) وما) لط
تعككالى اللككه قككال ذلككك كككل يعككم الجككواب ؟ الثمككار طيككب أو الهوى طيب

هد لل لب يل ل اوا هب ((  بي مط هج ال هر يخ هه لي هت لبق ا هن لن يذ هإ هه هب بب هذ ي لر مل لث ل اوا هبمم هج ل لخ هر يخمم مل لي هإ
ددا هك لك لن هل لذ هف لك بر لص هت هن ليق ا إم ال يو لق لن هل هر او هك يش .]58)[العراف:) لي
قككوله فككي ومغفرته وجل عز الله ربوبية : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
بب((  لر ةر ل او هفو .  طيب)) لغ

هضوا وجل عز الله قال ثم  لر يع لأ لف لنق ا ((  يل لس ير أ
ل يم لف هه يي لل لل لع يي هم لس هر لع يل )) ا

آخره. إلى
اللككه نعمككة بككدلوا أنهككم القككوم هؤلء حال : بيان الكريمة الية فوائد من 

لا يشكككروه أن النعككم بهككذه عليهككم اللككه أنعككم أن عليهككم اللككه وكككان كفككر
. أعرضوا لكنهم الله بطاعة ويقوموا

وقككد اللككه حكمة تقتضيه بما المعرضين : عقوبة الكريمة الية فوائد ومن
لل أخككرى آيككة فككي تعككالى اللككه قككال هك لف لنق ا ((  يذ لخ هبه لأ ين لذ )[العنكبككوت:) هبمم
اللككه نعمككة بطككروا لمككا فهككؤلء العمككل جنككس مككن تكككون فالعقوبات]40

من به نعموا لما بالنسبة سيئة بجنات أبدلوا الجنات هذه سبب به وكفروا
. قبل

لا الكريمككة اليككة فوائككد ومككن ؟ تؤخككذ أيككن مككن السككباب : إثبككات أيضكك
. إعراضهم الرسال سبب تعالى الله ) فجعل) فأرسلنق ا (( فأعرضوا

(( فأعرضوا لقككوله النعككم لككزوال سككبب المعاصككي : أن فوائدها ومن
هككذا عليهكم اللككه أرسكل أعرضككوا لمكا منعميككن ككانوا ) بينمكا) فأرسلنق ا

لب قككوله منهككا كثيرة القرآن في شواهد له وهذا المدمر السيل لر لض ل او  ))
هه مل دل ال لث دة لم لي ير يت لق لن دة لكق ا لن هم دة آ من هئ لم يط لهق ا هم هتي يأ لهق ا لي هق يز ددا هر لغمم ين لر بل هممم هكمم

إن لكق ا يت لم لر لف لك هم لف هع ين لأ هه هب مل لهق ا ال لق لذا لأ هه لف ملمم لس ال لبممق ا هع هل هجممو يل هف ا يو لخمم يل ل اوا
لمق ا هنوا هب لن لكق ا هعو لن يص يو تعالى قوله ومنها]112)[النحل:) لي لل ل او من ((  لل لأ يهمم لأ

لر ى هق يل هنوا ا لم يوا آ لق مت لنق ا ل اوا يح لت لف يم لل هه يي لل إت لع لكق ا لر لن لب هء هم لمق ا مسمم هض ال ير ل
ل ل اوا
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ين هك لل هبوا ل او مذ يم لك هه لنق ا يذ لخ لأ لمق ا لف هنوا هب لن لكق ا هبو هس يك لن* لي هم لأ لف لأ هل   يه لر ى لأ هقمم يل ا
ين يم لأ هه لي هت يأ لنق ا لي هس يأ دتممق ا لب ليق ا يم لب ههمم لن ل او همو هئ لن* لنممق ا هممم لأ ل او لأ هل   يهمم لر ى لأ هقمم يل ين ا لأ

يم هه لي هت يأ لنق ا لي هس يأ دح ى لب يم هض هه لن ل او هبو لع يل هنوا* لي هم لأ لف لأ لر   يك هه لم ملمم هن لفل ال لم يأ ليمم
لر يك هه لم مل مل ال هم هإ يو لق يل لن ا هر او هس لخق ا يل .]98:99)[العراف) ا
يككون قكد ورحمكة نعمكة هكو الكذي المطكر : أن الكريمة الية فوائد ومن
لا نعمة الذي الصل في السيل ) فإن) العرم (( سيل:  هنا لقوله وعذاب

يم تعككالى قككال كما خير أنه الصل يتدفق حتى المطر : إجتماع هو لل ل او لأ  ))
ي اوا لر منق ا لي هق لأ هسو لء لن لمق ا يل لل ى ا هض هإ ير ل

ل هز ا هر هج يل هج ا هر يخمم هن هه لف دعممق ا هبمم ير هل لز هكمم يأ لت
هه ين يم هم هه هم لعق ا ين يم لأ هه هس هف لأن ولكككن خيككر ؟ ل ول خير وهذا]27)[السجدة:) ل او

لا لا يكون أحيان . عذاب
هكذه مثككل أصكابتهم إذا الكذين القككوم أولئككك ضككلل : بيككان فوائكدها ومن

هككذا ويقولككون لككذلك يتككأثروا لككم أشككبهها ومككا الفيضككانات مثل المصائب
اللككه مككن عقوبة هي إنما تدمر التي الفيضانات هذه فإن الطبيعة مقتضى

علككى كككان مككن بهككا ويرتككدع المعككذبين أولئككك بهككا ليبتلي عقوبة وجل عز
. شاكلتهم

السكيول هكذه بإرسال وجل عز الله قدرة : بيان الكريمة الية فوائد ومن
والككزروع الثمككار هككذه بعككد ونبككت وزروعهم ثمارهم أغرقت التي الجارفة

إط((  نبت يم إل لخ يث لأ إء ل او ي ي لش ين ل او إر هم يد سككدر من شيء السدر هو ) ما) هس
. محلها حل هذا صار العظيمة الجنات تلك فبدل نعم قليل
بككدل جعككل وجككل عككز اللككه أن فككي : الحكمككة الكريمككة اليككة فوائككد ومن

الجككزاء فيناسككبها وفل ح وصككل ح نككور الطاعككة لن أخرييككن جنتين الجنتين
السككيئ البدل هذا فيها يكون أن فناسبها وفساد ظلمة والمعصية بالعطاء
. قبله لما بالنسبة

لك تعالى قال ثم هل لذ يم ((  هه لنق ا يي لز لمق ا لج هر اوا هب لف يل لك له هز ي ل او لجق ا مل هن لر هإ هفو لك يل ا
لك )) هل لذ يم ((  هه لنق ا يي لز لمق ا لج هر اوا هب لف وجل عز الله أن على دليل هذا ) في) لك
لا يجازي ل لا ) وفيهككا) كفممر اوا (( بمق ا:  لقككوله بفعلككه إل بعقوبة أحد أيضكك

. للسببية هنا الباء لن السباب إثبات
الكفممور إل نجممق از ي (( هل:  قال فهنا ويجازي يجزي بين الفرق وفيها

العلمككاء بعككض قككال هكككذا العقككاب في ونجازي الثواب في نجزي ) لكن)
الخيككر ففككي نعم الله : جزاك للمسلم وتقول الله : جازاك للكافر فتقول

محككض إعطككاء الخير أن ذلك ووجه : جازى نقول الشر وفي نقول: جزى
علككى الفعل يصاغ : جازاه نقول ولهذا ومكافأة مجازاة فهي العقوبة وأما

طرفين. من الصل في تكون والمفاعلة ، المفاعلة صيغة
لنق ا وجل عز الله يقول جديد درس نقرأ  يل لع لج ل او يم ((  هه لن يي لن لب يي لب لر ى ل او هقمم يل ا

هت ي مل لنق ا ا يك لر لهق ا لبق ا ) كل) بينهم (( جعلنق ا  آخره إلى والشجر ) بالماء) هفي
نعككم العظمككة علككى ) الدالككة) (( نق ا إلككى الن الفعل نسبة كل الضافات
لن((  سككبأ علككى يعككود ) الضككمير) بينهم (( جعلنق ا يي لب لر ى ل او هقمم يل هتمم ي ا مل ا
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لنق ا يك لر لهق ا لبق ا قريككة وسككميت صغيرة أو كبيرة كانت سواء البلدة ) وهي) هفي
هككذا الصككغار المككدن هككي القريككة أن النككاس عنككد اشككتهر ومككا تجمع لنها

ين القرى أم في يقول الله فإن وإل عرفي اصطل ح بي لأ لك ل او ين ((  إة هممم ليمم ير لق
ل ي ند هه لش دة لأ مو ين هق لك هم هت لي ير هت ي لق مل لك ا يت لج لر يخ اسم فالقرية]13[محمد:)) لأ
لا كككان سواء للبلد لل أو كككثير : وقككوله النككاس يجمككع لنككه بككذلك سككمي قلي

؟ فيهككا اللككه بككارك الككتي القرى هي ) ما) فيهق ا بق اركنق ا الت ي (( القر ى
ولكككل نعم الشام قرى : إنها وقيل ونحوها كصنعاء اليمن قرى : أنها قيل
فككي وبككارك الشككام فككي بككارك وتعككالى سبحانه الله لن وجه القولين من

شممق امنق ا ف ي لنق ا بق ارك ( اللهم:  والسلم الصلة عليه النبي قال اليمن
فيها الله بارك التي بالقرى المراد هل المفسرون اختلف  ولهذا)  اويمننق ا

أيهمككا ؟ اليمككن قككرى فيهككا اللككه بككارك التي بالقرى المراد أو الشام قرى
الشكام قككرى ؟ اليمككن قرى أو الشام قرى بها المراد يكون أن منة أعظم
لنق ا:  فيقول منه ويرجون الشام إلى يذهبون فهم لبعدها يل لع لج ل او يم ((  ههمم لن يي لب
لن يي لب لر ى ل او هق يل هت ي ا مل لنق ا ا يك لر لهق ا لبق ا در ى هفي دة هقمم لر هه : " المؤلككف ) قككال) لظممق ا
يسيرون التي الشام قرى وهي والثمار " يعني والشجر بالماء فيها باركنا
)) (( ظق اهرة الشككام إلككى اليمن ) من) ظق اهرة (( قر ى للتجارة إليها
مككا الثانيككة عككن بعيدة كانت إذا القرية لن بعض من بعضها يرى بينة يعني

تكككون هككل منها بعيدة وهي قرية إلى قرية من خرجت إذا ظاهرة صارت
متواصكلة كككانت إذا لككن يكدلك أحككد تجكد ل ؟ لكك ظككاهرة الثانيكة القرية

بعضككها متواصككل القككرى فهذه للعيان بادية ظاهرة إيش؟ صارت متقاربة
: قككال اليمككن قككرى المراد : إن قالوا والذين الشام إلى اليمن من ببعض

الواقع : إن وقالوا الشام إلى اليمن من متصلة قرى هناك أن يعلم ل لنه
لكل حال كل وعلى ، اليمن قرى بالقرى المراد وأن ذلك خلف على يدل

اليمككن مككن ) متواصككلة) ظق اهرة (( قر ىقال:  ، وجه له قال من واحد
لنق ا(( الشام إلى ير مد لق ل او لهق ا   لر هفي يي مسمم لا جعلنككاه ) يعنككي) ال بمراحككل مقككدر

مككا هككذا إبراهيم يا تعالى ، مرحلة إلى مرحلة أخرى إلى قرية من ينزلون
) " بحيككث) السير فيهق ا (( قدرنق ا:  يقول نعم ، لكم أقرب هذا أحد فيه

فيه يحتاجون ول سفرهم انتهاء إلى أخرى في ويبيتون واحدة في يقيلون
مقدر يكون إنه السير تقدير السير، تقدير معنى " هذا وماء زاد حمل إلى

ثككم أخككرى فككي ويككبيتون واحككدة فككي يقيلككون القرى هذه حسب بمراحل
هككذا علككى السككير تقككدير أن وهكذا الخرى في ويبيتون الثانية في يقيلون
فيهككا ليككس التي الخطوط فإن الناس على الله نعمة من أنه لشك الوجه
لا الغكالب فككي تككون مدن متواصكلة كككانت إذا لككن مخيفككة مهلككة طرقكك

مشككيت إذا كأنككك للسككير وأقرب بل طمأنينة وأشد للسالك أيسر صارت
الن الكريككم القككرآن مثككل مرحلككة قطعت إنك تحس أخرى إلى قرية من
لا آيات جعل لما مفصل كان إذا الكتاب ، للقارئ أسهل صار وأجزاء وسور

لا الطريق ، أيسر صار وفصول بأبواب كككان إذا الرض طريق الحسي أيض
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ول النسككان يمككل الككذي الطويل الطريق من أيسر صار متوالية قرى فيه
لنق ا((:  تعككالى اللككه قككال ولهككذا فيككه مرحلككة قطككع أنه يرى ير مد لق ل او لهممق ا   هفي

لر يي مس هر اوا ال لهق ا هسي ل ي هفي هل ليق ا دمممق ا لل ميق ا لأ لن ل او هنيمم هم : " قلنككا المؤلككف  قككال)) آ
لل نصككب موضككع فككي الجملككة هككذه فتكككون " وعليككه سككيروا لقككول مقككو

اللككه أن يعني قدري قدري؟ ول شرعي القول وهذا سيروا قلنا ، محذوف
هككذه في ) أي) ليق ال ي (( فيهق ا الطرق هذه في : سيروا لهم قال تعالى
ل ي((  القرى هل ليق ا دمق ا لل ميق ا لأ لن ل او هني هم نهككار فككي ول ليككل فككي ل تخككافون  ل)) آ
لل يسيرون أنهم الله نعم من وهذه لا لي ول أحككد من يخافون ل آمنين ونهار

مككا ؟ صككار ماذا ولكن  طعام فقد ول ماء انقطاع من ول تلف من يخافون
هلوا ، بككالله والعيككاذ النعمككة هككذه علككى صككبروا لقق ا لف لنق ا ((  مب يد لر هعمم لن لبق ا ييمم لب

لنق ا هر لفق ا يس هككذه علككى اللككه يشكككروا أن عليهككم وكان النعمة شكروا ) ما) لأ
يباعكد أن اللكه سكألوا حكتى عليهكا يصبروا لم ولكنهم بها ويرتبطوا النعمة

قككول نظيككر وهككذا قككرى فيهككا مككا طويلككة السككفار فتكككون أسككفارهم بين
ين ((:  له موسى أصحاب لر لل هب يص لل ى لن إم لع لعق ا إد لط هح هع ل اوا يد لنممق ا لفممق ا لك لل مبمم لر
يج هر يخ لنق ا هي ممق ا لل هت هم هب ين هض هت ير ل

ل ين ا لهق ا هم هل يق لهق ا لب هئ مثق ا هق لهق ا ل او هم هفو لهق ا ل او هسمم لد لع ل او
لهق ا هل لص لب لا يككأكلون الول فككي كككانوا بينمككا]61)[البقرة:) ل او المككن مككن رغككد
على صبروا ما هؤلء عليه يصبروا لم لكن طيب وطعام تعب ل والسلوى

فككي النعككم أحسن من هي التي النعمة هذه على صبروا ما سبأ قوم ، هذا
يعنككي سككبعية قراءة ) وفي) أسفق ارنق ا بين بعد (( ربنق ا:  قالوا السفار
مفككازة جمع المفاوز مفاوز اجعلها الشام ) إلى) أسفق ارنق ا بين (( بق اعد

بككاب مككن مفككازة وسككميت الهلك مككن فيهككا يخشككى الككتي الراضي وهي
العككرب لكككن ومهلكة هلك هي بل مفازة ماهي الحقيقة في وإل التفاؤل

لل ضده على الشيء تطلق لا فهذه جبير:  إنه الكثير في قالوا كما تفاؤ أيض
مفككاوز ) اجعلها) أسفق ارنق ا بين (( بق اعد تفسير في المؤلف يقول مثلها
والماء الزاد وحمل الرواحل بركوب الفقراء على : " ليتطاولوا قال لماذا

إلككى فيهككا يحتككاج ول ومتقاربككة ظككاهرة القرى كانت " لما النعمة فبطروا
فككي منعككم كككل سواء حد على فيها والفقراء الغنياء صار ومزاد زاد حمل
أن الله فسألوا الغنياء ؟ من حظ من ذلك صار تباعدت فإذا الطرق هذه

الغنيككاء فهككؤلء فقرائهككم علككى يتطاولوا أن أجل من أسفارهم بين يباعد
يسككتطيعون فل الفقراء وأما الزاد من يشاءون ما ويحملون البل يركبون

((:  يقككول أسفارهم بين يباعد أن الله دعوا أنهم في السبب هو هذا ذلك
هموا لل لظ يم ل او هه لس هف وتعالى سبحانه الله بدعاء وإما بالكفر إما ؟ ) بماذا) لأن

يم((  الراحككة لهككذه نعمتككه يقبلككوا فلككم أسفارهم بين يباعد أن هه لنق ا يل لع لج لف
لث هدي لحممق ا يم(( ذلككك فككي بعككدهم ) لمككن) لأ هه لنممق ا يق مز لم ل او مل   إق هكمم مز لممم )) هم
من(( التفريق كل البلد في فرقناهم هإ لك هف ي   هلمم إت((  ) المككذكور) لذ ليممق ا لل

لا) بل(( ) عككبر هكمم هل إر   مبق ا إر(( المعاصككي ) عككن) لصمم هكو لشمم النعككم  عككن))  
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بككه النككاس يتحدث ما وهو حديث جمع ) أحاديث) أحق اديث (( جعلنق اهم
لا صاروا موجودين كانوا أنهم بعد أنهم يعني الخبار. من خبر
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